“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 16ª Reunião Ordinária do 4º Ano Legislativo, da 17ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 14 de abril de 2015. Aos quatorze dias
do mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, em São Bento do
Sul, Estado de Santa Catarina, nas dependências da Câmara Municipal, sita à Rua
Vigando Kock, 69. Presentes a totalidade dos Senhores Vereadores. Reuniu-se a
Câmara Municipal, em sessão ordinária, sob a presidência do Vereador Edimar
Geraldo Salomon, secretariada pelo Vereador Claudiomar Wotroba. Havendo quórum
legal, em nome de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do Artigo 109 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, pelo vereador Tirso Gladimir Hümmelgen. ATA:
Discutida e aprovada por unanimidade à ata da 15ª reunião ordinária do 4º ano
legislativo da 17ª Legislatura. EXPEDIENTE: Do expediente constou: Balancetes dos
meses de janeiro e fevereiro da EMHAB; Projeto Legislativo 143 de todos os
vereadores, Institui o Dia Municipal do Leonismo e dá outras providências; Projeto de
Resolução 015 da Mesa Diretora, Adiciona o Art. 399-A ao Regimento Interno e dá
outras providências; Moção 377 do vereador Claudiomar Wotroba;. Requerimento 184
de todos os vereadores, propondo Tribuna Popular Livre para o dia 18 de abril;
Requerimento de Informação 295 do vereador Tirso Gladimir Hümmelgen; Indicações
1587 e 1588 do vereador Tirso Gladimir Hümmelgen; Indicações 1589, 1590, 1591 e
1592 do vereador José Ermínio Grein; Indicação 1593 do vereador Edimar Geraldo
Salomon; Indicação 1594 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy; Indicações
1595 e 1596 do vereador Claudiomar Wotroba; Ofício 108 do Deputado Estadual Darci
de Matos; Ofício da Caixa Econômica Federal; Ofícios 003 e 004 do Observatório
Social de São Bento do Sul e Prestação de Contas do ano de 2015 da Associação,
Norte Catarinense dos Portadores de Parkinsonismo. Correspondência Expedida: Os
ofícios expedidos constam da pauta, que é parte integrante da presente Ata. ORDEM
DO DIA: Dentro da ordem do dia, o senhor presidente, encaminhou para as Comissões
Técnicas, o Projeto Legislativo 143 e o Projeto de Resolução 015. Encaminhou para as
Comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e
Turismo a prestação de contas da Associação Norte Catarinense dos Portadores de
Parkinsonismo. Colocado em discussão única a Moção nº 377/16 de autoria do
vereador Claudiomar Wotroba, Moção de Apelo ao Executivo Municipal, com cópia ao
Detru, pela inclusão de uma terceira faixa de rolamento na Rua Mathias Nossol para
separar as filas de veículos para quem vai sentido José Ruckl – Centro e para quem vai
sentido Otto Eduardo Lepper, cruzamento da linha férrea. Disse que já foi pedido em
forma de indicação para separar as filas de veículos, e que tem acontecido para quem
vem sentido centro, se tivesse a terceira faixa de rolamento evitaria
congestionamentos, onde os veículos teriam este acesso livre para a passagem. Disse
que já foi solicitado pelo CONSEG do referido bairro no ano de 2013, e que não houve
respostas pelo departamento de trânsito, nem estudos relativos a este assunto, e com
esta moção enviada ao DETRU, solicita para que possam buscar alternativas para
melhorar a situação, dando mais fluidez ao trânsito daquele local. Colocado em
votação o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão única o
Requerimento de Informação nº 295/16 de autoria do vereador Tirso Gladimir
Hummelgen ao Executivo Municipal requerendo informações sobre as medidas para
evitar alagamentos da Rua José Cordeiro e imediações. Com a palavra o autor reiterou
sua solicitação para sensibilizar o executivo para sanar problemas de enchentes
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naquela região, e o antigo projeto existente que recebeu no primeiro ano de mandato
tem inconformidades com a atual legislação, não podendo ser executado da maneira
como está. Solicitou novas informações para saber se o projeto foi modificado e se
existe outra intenção para resolução do problema na região. Falou sobre sua
preocupação de que há dias atrás foi anunciado que seria feito pavimentação
comunitária na Rua Frederico Keil sendo esta via que alaga, podendo acarretar
problemas com este asfalto. Relatou que no ano passado houve duas ou três
enchentes, dizendo que este projeto em sua opinião é um dos mais importantes, junto
com a reurbanização da Vila Schwartz. Com a palavra o vereador Peter A.
Kneubuehler se colocou favorável ao requerimento, sendo importante a prefeitura
repassar as informações do que está sendo feito efetivamente, dizendo sobre
discussão a este assunto desde o início desta legislatura, e que deva ser tomadas
providências, e com as informações minuciosas requeridas, poderá ser embasado e
cobrado do executivo. Disse que morou nesta região, conhecendo sobre os
alagamentos frequentes, sendo necessárias medidas para que os moradores não
sejam prejudicados com as cheias, se colocando favorável ao requerimento. Com a
palavra o vereador Edimar G. Salomon disse que em sua opinião a única solução “seria
fazer uma barragem de contenção”, dizendo conhecer o diâmetro da vazão mais
abaixo, ou outra opção teria de fazer a reforma de extensão em todo o trecho,
comentando sobre alguns pontos. Disse que deveria ser feito estudos na região,
relembrando que no passado o Sr. Paulo Knop (Sec. Obras) iniciou estudos, mas não
foi dado andamento aos projetos. Disse que poderia ser angariados recursos junto ao
ministério do saneamento para que fosse sanado este problema. Colocado em votação
o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão única a Nova
Redação ao Projeto de Lei nº 438/16. Não havendo manifestações, foi colocado em
votação a nova redação ao projeto que foi aprovado por unanimidade. Colocado em
discussão única a Prestação de Contas da Prefeitura ano 2014. Com a palavra o
vereador Peter A. Kneubuehler disse que o Tribunal de Contas - SC é o órgão
responsável pela apreciação e pela conferência de todas as contas relativas dos
municípios do estado, e em relação às contas de 2014, o TC emitiu parecer pela
aprovação das contas, mas apontou alguns pareceres e restrições, que são passíveis
de correção e adequação conforme a legislação preconiza, por conta disso seu parecer
favorável. Disse que houve divergência de valores em lançamentos e resultado
patrimonial apurado, chamando sua atenção ao valor superior de R$ 29 milhões quanto
á variação patrimonial, e em conversa com responsáveis foi explicado que estava
relacionada a levantamento que foi feito dos bens patrimoniais da prefeitura entre
2013/2014 fazendo com que houvesse essa divergência de lançamentos, e em relação
ao IPRESBS. Disse que são situações passíveis de correção, e como presidente da
comissão se coloca favorável a aprovação das prestações de contas, desejando que o
executivo nos comunique medidas que serão tomadas em relação aos apontamentos
feitos pelo Tribunal de Contas, como serão trabalhadas, para serem corrigidas em sua
totalidade. Colocado em votação a prestação de contas da prefeitura 2014, foi
aprovada por unanimidade. Colocado em discussão única a Prestação de Contas da
APAE e Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento. Não havendo manifestações,
colocada em votação as prestações de contas que foram aprovadas por unanimidade.
O presidente colocou em discussão única a emenda modificativa 001 ao projeto
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435/16. Com a palavra o vereador Fernando Mallon falou sobre a emenda, que o artigo
1° altera a ementa do projeto, e o artigo 2° altera a redação do artigo primeiro. Com
objetivo de disponibilizar os vídeos das sessões para que as pessoas pudessem
vereador quando quiserem, a qualquer horário do dia no portal da transparência, lendo
a emenda em plenário do que será alterado no projeto. Dizendo que sua emenda retira
a “expressão ao vivo”, e também visa a disponibilização dos vídeos das licitações da
mesma forma que acontece aqui na câmara de vereadores, para ser acessado a
qualquer momento. Com a palavra o vereador Peter A. Kneubuehler comentou que em
seu ponto de vista, com emenda, “muda significativamente o sentido” por não ser mais
transmitido ao vivo pela internet, e que em sua opinião deveríamos manter as duas
situações, sendo mais complementar e efetiva no processo. Diz que perdemos grande
possibilidade de não disponibilizar ao vivo, e damos possibilidades de “edições ao
processo”. Ao vivo daria maior transparência, e que a emenda retira a possibilidade de
transmissão ao vivo. Com a palavra o vereador Fernando Mallon disse que não tinha
se atentado para este aspecto, quanto à edição de vídeo, pensando no sentido de que
todas as licitações a partir de agora, terão de ser no prédio da prefeitura, devido á
necessidade de todos os equipamentos para filmagens. Disse que poderemos aprovar
e fazermos estudos para esta análise, ou retirarmos a emenda para conter mais estas
sugestões/alterações. Com aparte o vereador César A.A. Godoy disse que poderia ser
feito o pedido vistas ao projeto, corrigindo em consenso e trazendo novamente ao
plenário posteriormente. Voltando a palavra o vereador Mallon, diante dos argumentos
e discussão, fez requerimento verbal com pedido de vistas, para fazer emenda
contemplando a sugestão do vereador Peter A. Kneubuehler. Com a palavra o
vereador Edimar G. Salomon disse que quando fez este projeto pensou principalmente
na situação do nosso país, e que para dar maior transparência ao município de São
Bento do Sul. Disse que esta lei ficará para as demais gestões futuras,
cumprimentando as ideias das emendas propostas, e que como autor do projeto,
sempre visou a maior transparência possível para toda a população. Teceram
comentários o vereador Peter A. Kneubuehler, vereador Fernando Mallon, onde o
presidente Edimar G. Salomon encerrou a discussão, falando ser importante estas
análises, e acatando a solicitação do vereador Fernando Mallon, colocou em votação o
pedido de vistas, que seguidamente foi aprovado por unanimidade. Colocado em
segunda discussão o projeto de lei nº 440/16 de autoria do vereador Executivo
Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a leiloar bens móveis inservíveis do
patrimônio público, e dar baixa no patrimônio. Com a palavra o vereador Fernando
Mallon disse que o poder público não pode, como exemplo, dar um carro velho em
parte de pagamento de um novo, e para fazer reparos de alguns bens custará mais
caro do que comprar um novo. Disse que nesta lista observa uma enormidade de
cadeiras carteiras escolares que estão indo para leilões, por estarem estragadas. Disse
que tem situações que não vale a pena o poder público arrumar, não podendo ficar
com estes entulhos, mas necessita a autorização do poder legislativo para leiloar.
Solicitou apoio aos demais pares para aprovação deste projeto. Colocado em votação
o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Colocado em primeira discussão o
projeto de lei nº 443/16 de autoria do vereador Executivo Municipal que autoriza a
abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do
município. Com a palavra o vereador Peter A. Kneubuehler disse que este elemento de
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despesa que está pagando valores referente à cobrança extrajudicial de um processo
licitatório de 2014, e que do ponto de vista financeiro está de acordo, não tendo
dúvidas, mas gostaria de pedir aos representantes do executivo para que pudessem
esclarecer sobre a origem desta licitação, que houve uma devolução de mercadorias,
sobre quais seriam estas, para que possa ter noção da legalidade deste processo,
como aconteceu e seus trâmites, solicitando as informações para a próxima discussão.
O presidente informa que o referido projeto será levado a segunda discussão, na
próxima sessão. Colocado em primeira discussão o projeto de lei nº 142/16 de autoria
do vereador Edimar Geraldo Salomon que dispõe sobre o padrão arquitetônico das
edificações construídas na zona comercial histórica (ZCH) e dá outras providências.
Não havendo manifestações, o projeto será levado a segunda discussão, na próxima
sessão. PALAVRA LIVRE: O primeiro vereador a fazer uso da palavra foi Peter A.
Kneubuehler informando que tramita nesta casa, o projeto de lei 427/16 do executivo
municipal que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no
município e que o projeto esta na Comissão de finanças contas e orçamento, e que foi
solicitado por ofício no dia 11/03/16, protocolado no executivo e que e está parado na
comissão por terem solicitado o plano de trabalho e prestação de contas referente ao
convênio que trata esta suplementação orçamentária. Disse que o projeto é sobre
recursos de cem mil reais para o IPHAN, para tratar de ações principalmente na área
de folclore, e que isso é do ano de 2014, vencendo na data em 2015 e que necessita a
abertura de crédito para que possa ser devolvido o valor de 48 mil reais, disse que
pediu as informações há um mês e três dias e não recebeu ainda informações neste
sentido. Com aparte o vereador Edimar G. Salomon disse que no dia de amanhã
estará verificando na secretaria para fazer contato, para que a prefeitura encaminhe as
respostas. Voltando a palavra o vereador falou que não foi um requerimento de
informações, mas sim um ofício da Câmara, e que não sabe se tem os mesmos prazos
para a vinda das respostas, trazendo a público para que os documentos sejam
encaminhados, e que neste mesmo projeto também tem orçamento para o Fundo
Municipal de Saúde para aquisição de equipamento no valor de pouco mais de dois mil
reais e que está parado sem poder ser feito a aquisição para a prefeitura, e que
posterior ainda poderá surgir comentários de que talvez isso não foi feito ainda, devido
a estar parado aqui na câmara de vereadores sendo culpa destes. E não havendo mais
nada a ser tratado o presidente agradeceu a presença e o trabalho dos senhores vereadores e
convocando-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 18 de abril de 2016, ás
19 horas, mandando lavrar a presente ata. Sala das Sessões, 14 de abril de 2016.

EDIMAR GERALDO SALOMON

TIRSO GLADIMIR HÜMMELGEN

Presidente

Vice Presidente
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CLAUDIOMAR WOTROBA

PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER

Primeiro Secretário

Segundo Secretário

CÉSAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY

FERNANDO MALLON

JOSÉ ERMÍNIO GREIN

MARCIO DREVECK

LIRIO VOLPI

NIVALDO BOGO
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